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OZNAMY
1. Vstup a pobyt v kostole len s
rúškom; pri vchode do kostola
aplikovať dezinfekciu na ruky;
zakazuje sa podávanie rúk; sv.
prijímanie sa dáva len na ruku.
2. V nedeľu 27.6.2021 je zbierka na
Dobročinné diela Sv. Otca. Pán Boh
zaplať za Vaše milodary.
3. Hľadáme dobrovoľníkov na službu
vo veži konkatedrály.
4. Odpustová slávnosť ku cti sv.
Petra a Pavla na Surdoku bude
v nedeľu 27.6.2021 o 10.30 hod.
Sv. omšu bude celebrovať o. Peter
Štieber, školský kaplán na Katolíckej
spojenej škole sv. Mikuláša. Srdečne
vás pozývame.
5. Týždeň od 28.6. do 4.7. je
prvopiatkový. Sviatosť zmierenia
vysluhujeme od 5.45 do 7.00
hod. (každý deň okrem nedele)
a večer od 17.30 do 18.00 hod.
Vyloženie Sviatosti oltárnej bude v
Konkatedrále vo štvrtok a v piatok
od 12.30 hod. Na Cemjate sv. omša
bude v piatok 2.7.2021 o 17.00 hod.
6. Stretnutie
rozdávateľov
sv.
prijímania v našej farnosti bude v
pondelok 28.6.2021 o 19.00 hod. v
priestoroch fary.
7. V utorok 29.6.2021 je prikázaná
slávnosť sv. apoštolov Petra a
Pavla. Sv. omša bude v konkatedrále
aj o 16.00 hod. Keďže je prikázaná
slávnosť, v tento deň nespovedáme a
farská kancelária bude zatvorená. Sv.
omša na Cemjate bude o 17.00 hod.,
na Surdoku 28.6. o 19.00 hod.
8. V mesiacoch júl a august nebudú
sv. omše o 7.00 hod. v konkatedrále,
funkcia týchto sv. omší (pohrebná a
výročná) sa presúva na omše o 6.15
hod.
9. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí ste svojimi milodarmi prispeli
na chod farnosti a konkatedrály.

10. Deti, ktoré chcú v nasledujúcom
školskom roku prijať sviatosť
Eucharistie, nech si vo farskej
kancelárii vyzdvihnú prihlášku.
Prípravu v školskom roku 2021/22
môžu začať
žiaci 3. ročníka
základných škôl, alebo starší.
Vyplnenú prihlášku odovzdajte v
čase kancelárskych hodín v kancelárii
farského úradu do piatka 27.8.2021.
Prihlášku si môžete stiahnuť aj z
našej stránky www.presov.rimkat.sk.
11. Mladí, ktorí chcú v nasledujúcom
školskom roku prijať sviatosť
birmovania, nech si vo farskej
kancelárii vyzdvihnú prihlášku.
Prípravu v školskom roku 2021/22
môžu začať študenti 2. ročníka
SŠ alebo starší.Vyplnenú prihlášku
odovzdajte vo farskej kancelárii v
čase kancelárskych hodín do piatka
27.8.2021. Prihlášku si môžete
stiahnuť aj zo stránky www.presov.
rimkat.sk.
12. Vyšla kniha o. dekana Hľadanie
zmyslu. Nech sa páči, máme ju v
sakristii a vo farskej kancelárii.
13. V tejto neľahkej dobe Vás chceme
poprosiť o finančnú podporu, ktorá
napomôže urýchliť proces výstavby
Pastoračného centra na Šidlovci
na číslo účtu SK79 0200 0000 0040
4808 5654. Milodar môžete priniesť
aj osobne na farský úrad. Pán Boh
zaplať za Vašu štedrosť.
14. Od 1.7.2021 v našej farnosti nastanú
personálne zmeny. Kapláni o. Pavol
Knut, RCI a Erik Šoltés, RCI boli
menovaní za nemoničných kaplánov
v Prešove. Obidvom vyjadrujeme
poďakovanie za ich kňazskú službu
v našej farnosti.
15. V našej farnosti bude službu kaplána
od 1.7.2021 vykonávať o. Kristián
Karch a službu diakona Jakub Mura.
Prosíme, pripojte ich do svojich
modlitieb.
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TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ V ROKU B

POSLEDNÝCH
NA KRÍŽI

SLOV

(Pokračovanie z minulého čísla)
"Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"

Sv. Marek píše: „O tretej hodine zvolal
Ježiš mocným hlasom: Heloi, heloi, lema
sabakthani? čo znamená: Bože môj, Bože
môj, prečo si ma opustil?“ (Mk 15,3334). Táto Ježišova modlitba u kresťanov
odjakživa vyvolávala otázky a stala sa
predmetom úvah: Čo toto zvolanie znamená? Azda sa Ježiš cítil opustený nielen
svojimi učeníkmi, ale aj Otcom?
Opakujúc na kríži začiatočné slová 22.
žalmu „Bože môj, Bože môj, prečo si
ma opustil?”, priam kričiac slová tohto
žalmu, Ježiš sa modlí v okamihu úplného
odmietnutia zo strany ľudí, v okamihu
opustenosti; modlí sa však slovami žalmu,
vedomý si Božej prítomnosti aj v okamihu, keď prežíva ľudskú drámu smrti. V
skutočnosti nám tieto slová žalmu hovoria, že Ježiš vniesol do modlitby aj extrémnu skľúčenosť.
Ľudia prítomní pod Ježišovým krížom to
nedokážu pochopiť a myslia si, že jeho
výkrik je prosbou k Eliášovi. Židovský
teológ Pinchas Lapide vidí v reakcii ľudí
stojacich okolo kríža jasný poukaz na to,
že sa Ježiš modlil celý tento žalm. Z prvého verša by to ale nikto nemohol poznať,
pretože až vo verši 22,11 narazíme na
slová: „Od samého zrodu som odkázaný
na teba. Ty si môj Boh, odkedy ma mať
povila.“ Zvolanie ty si môj Boh! znie v
hebrejčine Eli atta. Na posloch to však
môže znieť aj ako Elia ata! alebo príď,

Eliáš! Teológ následne uvádza ešte ďalšie
dôvody, prečo sa Ježiš modlil na kríži celý
22. žalm. Matúš uviedol jeho smrteľný
výkrik slovami phone megale legon –
zvolal mocným hlasom. Legon znamená
pre zbožného žida jediné: modlil sa žalm.
Prvý verš žalmu potom vždy poukazuje
na jeho úplný text.
Keď si teda predstavím, že sa ukrižovaný
Ježiš modlí celý 22. žalm, javí sa mi tajomstvo jeho umierania v celkom iných
súvislostiach. Zveruje na kríži celú svoju
biedu Bohu, ale zároveň sa ho pevne drží.
Benedikt XVI. uvádza, že Ježišova modlitba teda nie je výkrikom človeka, ktorý
sa v zúfalstve blíži k smrti, ani výkrikom
niekoho, kto sa cíti byť celkom opustený.
Ježiš sa tu stotožňuje so žalmom izraelského národa, ktorý trpí - a týmto spôsobom berie na seba nielen bolesť vlastného ľudu, ale aj bolesť všetkých tých,
čo trpia pod tlakom zla; zároveň však
všetko prednáša Bohu - a to s istotou, že
jeho výkrik bude vypočutý vo vzkriesení:
VÝKRIK V STRAŠNOM UTRPENÍ
JE ZÁROVEŇ ISTOTOU O BOŽEJ
ODPOVEDI, ISTOTOU O SPÁSE NIELEN PRE SAMOTNÉHO JEŽIŠA,
ALE PRE „MNOHÝCH“.
Aj my sa často nachádzame tvárou v tvár
utrpeniu, ale aj Božiemu tichu - a neraz
to vyjadrujeme vo svojej modlitbe - takisto sa však nachádzame aj tvárou v tvár
Vykúpeniu, odpovedi Boha, ktorý na seba
vzal naše trápenia, aby ich niesol spolu s
nami a dal nám pevnú nádej, že nad nimi
zvíťazíme (Spe salvi).
Pripravil o. Michal Škulka, kaplán.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Infolist

Úmysly sv. omší

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

5:45 Za duše v očistci
7:00 + Juraj
10:00 ZBP Stanislav, Silvia s rod.
12:00 + Mária s rod.
18:00 ZBP Beáta s rod.
5:45 Za duše v očistci

Ut
29.6.

SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV
Slávnosť
Cemjata 17.00

6:15 ZBP Peter
7:00 + Viktor - pohrebná
10:00 + Alžbeta
12:00 ZBP Peter
16:00 ZBP Mária a Pavol - 50 r. manželstva
18:00 + Július, Mária, Peter
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Mária s rod.

Str
30.6.

Streda 13. týždňa v
Cezročnom období

7:00 + Vojtech - pohrebná
10:00 + Alžbeta
12:00 + Mária, Ján, Mária, Ondrej
18:00 ZBP Peter - 50 rokov
5:45 Za duše v očistci

Št
1.7.

Štvrtok 13. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Alžbeta
10:00 + Ladislav
12:00 + Helena
18:00 + Miroslav

Pi
2.7.

So
3.7.

Ne
4.7.

Návšteva Preblahoslavenej
Panny Márie
Sviatok
Prvý piatok
Cemjata 17.00
Sv. Tomáša, apoštola
Sviatok
Fatimská sobota

5:45 Za duše v očistci
6:15 + Alžbeta
10:00 + Markus
12:00 ZBP Monika s rod.
18:00 ZBP Lucia, Miroslav s rodinami
5:45 Za duše v očistci
6:15 ZBP Ružencové bratstvo
+ Alžbeta
18:00 + Ján, Mária

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK B

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Alžbeta), 7.45 (+ Jozef), 10.00 (+ Margita,
Štefan, Ján, Mikuláš), 11.30 (+ Margita, Jozef), 13.30 (+ Elena, Jozef, Štefan,
Alexej), 15.00 (Za duše v očistci), 18.00 (+ Jana), Surdok 9.00, Cemjata
10.15, Kalvária 16.30 (ZBP Matej).

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála.
Zodpovedný za vydanie: Michal Škulka, kaplán. Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk

Úmysly sv. omší

5:45 Za duše v očistci

6:15 + Alžbeta

Stránkové hodiny v kancelárii Po, Str.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod., Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.,
Pia.: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 hod. - 17:00 hod. Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:45 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.

Po
28.6.

Sv. Ireneja, biskupa a
mučeníka
spomienka
Surdok 19.00

Čas
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Po
5.7.

Sv. Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov
Slávnosť
Surdok 9.00
Cemjata 10.15

6:30 + Alžbeta
7:45
10:00 ZBP Ján
11:30 + Jozef
13:30 ZBP Martina, Miloš
15:00 ZBP Milan
18:00 + Štefan, Johana
5:45 Za duše v očistci

Ut
6.7.

Sv. Márie Goretti, panny a
mučenice
Ľubovoľná spomienka

6:15 + Alžbeta
10:00 + Štefan, Emília, Vojtech
12:00 + Ján, Mária, Ján
18:00 Faustínum - Združený úmysel
5:45 Za duše v očistci

Str
7.7.

Streda 14. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Milan - 1. výročie
10:00 ZBP Peter, Angelika, Anna
12:00 + Alžbeta
18:00 + Cyril
5:45 Za duše v očistci

Št
8.7.

Štvrtok 14. týždňa v
Cezročnom období

6:15 + Emília - pohrebná
10:00 ZBP Dominik
12:00 + Jozef
18:00 + Zdeněk, Vlasta
5:45 Za duše v očistci
6:15 + Vladimír - 1. výročie

Pi
9.7.

Piatok 14. týždňa v
Cezročnom období

10:00 + rod. Gorná
12:00 + Pavlína, Júlia, Jozef, Ondrej,
Alžbeta
18:00 + Ľudmila - 1. výročie
5:45 Za duše v očistci

So
10.7.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

Ne
11.7.

5.45 (Za duše v očistci), 6.30 (+ Melánia, Viola, Martin), 7.45, 10.00 (ZBP
Mária - 75 rokov), 11.30 (ZBP Anna - 80 rokov), 13.30 (ZBP Veronika,
Mária), 15.00 (+ Jozef), 18.00 (ZBP rod. Kundratová), Surdok 9.00, Cemjata
10.15, Kalvária 16.30 (ZBP bohuznáma).

6:15 + Vladimír - 1. výročie
18:00 ZBP Viliam s rod.

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ROK B

